
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Doppel herz System Vitalife Shots x 30 ampułek po 25 ml
 

Cena: 114,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 amp

Postać Ampułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, koncentrat soku z czerwonych winogron, fruktoza, sole magnezowe kwasu cytrynowego, regulator kwasowości: kwas mlekowy,
koncentrat czerwonego wina, ekstrakt z czarnego bzu, ekstrakt z owoców głogu, ekstrakt z korzenia żeń-szenia, glukonian cynku,
ekstrakt z pestek winogron, aromat, substancje konserwujące: benzoesan sodu i sorbinian potasu, glukonian żelaza (II), amid kwasu
nikotynowego, substancje słodzące: cyklaminian sodu i acedulfam K, D-pantotenian wapnia, substancja słodząca: sacharynian sodu,
chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, jodek potasu, selenian (IV) sodu.

Dzienna porcja do spożycia (1 ampułka z płynem do picia - 25 ml) zawiera:

Koncentrat czerwonego wina 200 mg*
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia 100 mg*
Ekstrakt z czarnego bzu 100 mg*
Ekstrakt z owoców głogu 100 mg*
Eekstrakt z pestek winogron 30 mg*
Niacyna 14 mg (88% RWS)
Kwas pantotenowy 6 mg (100% RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100% RWS)
Tiamina 1,3 mg (118% RWS)
Rboflawina 1,6 mg (114% RWS)
Magnez 150 mg (40% RWS)
Cynk 8 mg (80% RWS)
Żelazo 2,1 mg (15% RWS)
Jod 150 µg (100% RWS)
Selen 50 µg (91% RWS)

Masa netto
30 ampułek po 25 ml
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Charakterystyka

Doppelherz system VITALIFE SHOTS został stworzony z myślą o osobach, które prowadzą intensywny tryb życia, czują się
przemęczone i przepracowane, a chcą utrzymać zdrowie i dobrą kondycję organizmu. Produkt dedykowany jest również osobom
aktywnym fizycznie, chcącym zadbać o swoje serce oraz prawidłową pracę mięśni i układu nerwowego.
Doppelherz system VITALIFE SHOTS zawiera kompozycję starannie dobranych składników, które pomagają zadbać o: siły
witalne (żeń-szeń), odporność organizmu (selen, cynk, żelazo), prawidłowe funkcjonowanie mięśni (magnez), pracę serca
(tiamina, głóg). Dodatkowo preparat został wzbogacony o koncentrat czerwonego wina oraz ekstrakt z pestek winogron.
Doppelherz system VITALIFE SHOTS nie zawiera alkoholu, laktozy i glutenu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania
przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie
Zawartość 1 ampułki z płynem (25 ml) spożyć raz dziennie. Nie stosować na czczo. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Produkt
gotowy do spożycia bezpośrednio z ampułki bez konieczności rozcieńczania w płynach.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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